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Crowdfunding en Flattr - nieuwe ontwikkelingen  
voor RAVON
Samen met de Provincie Gelderland gaan we via het project ‘Sociale 
Media Natuur‘ de mogelijkheid verkennen om met het gebruik van 
sociale media gelden te werven voor concrete natuurprojecten. 

Half september willen wij op de RAVON-website een aantal 
Gelderse natuurprojecten presenteren, waarvoor wij gelden 
willen werven. Wij denken daarbij aan concrete projecten 
voor boomkikker in de Achterhoek, knoflookpad in de 
omgeving Kruisbergse bossen (Doetinchem) en Brummen, en 
kamsalamander in de Ooijpolder. Het kan daarbij gaan om aanleg 
en herstel van verbindingen in de vorm van houtwallen, singels, 
bosjes, poelen en faunapassages. Hoe concreter hoe beter. Naast 
deze projecten zal een Flattr-button worden opgenomen. Door op 
de button te klikken, kunnen websitebezoekers kenbaar maken 
dat ze dit goede initiatief financieel willen steunen. Via onze 
facebook-pagina en het versturen van tweets, zullen wij deze 
projecten promoten.

Wat is Flattr?
Flattr is een sociale media-tool die organisaties en individuen in staat 
stelt om geld op te halen voor hun activiteiten. De tool is in eerste 
instantie bedoeld voor muzikanten, kunstenaars, ontwerpers en 
software-ontwikkelaars, die op deze manier op een laagdrempelige 
manier fondsen kunnen werven bij hun publiek (crowdfunding). 

Maar ook bedrijven en non-profit-organisaties zoals RAVON kunnen 
er gebruik van maken. 

Hoe werkt het?
Stel je wilt iedere maand € 20 aan goede doelen schenken, maar 
je niet vastleggen op één goed doel. Dan maak je eenmalig een 
account aan op de site van Flattr en daarna stort je geld op je Flattr-
rekening. Dat kan heel gemakkelijk door middel van een creditcard of 
IDEAL. Zie je tijdens het bezoeken van websites een initiatief (goed 
doel) dat je bevalt, dan kun je heel gemakkelijk een bijdrage geven 
door op de Flattr-button bij dit initiatief te klikken. Klik je per maand 
10 keer op een Flattr-button, en heb je een krediet van € 20,- bij 
Flattr, dan krijgt iedere begunstigde een bedrag van € 2,-. Het bedrag 
wordt automatisch gestort op de rekening van de begunstigde. Meer 
informatie over Flattr vind je op de RAVON-website.

Afhankelijk van de resultaten kunnen wij dit media-tool in 2013 ook 
voor natuurprojecten in andere provincies gaan inzetten. 
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